
Call for paper: 

New Forms of Day
Labour Work?

Det svenske Arbetarrö relsens
Arkiv och Bibliotek

(ARAB) arrangerer i samarbejde
med Centrum for Arbetarhisto-
ria, Landskrona, konferencen,
der bæ rer undertitlen: “An inter-
national workshop on the histori-
cal development of temporary
work agencies from a global per-
spective”. Den afholdes i
Stockholm d. 15. marts 2012. 

Må let med konferencen er at
bringe fagforeningsfolk og for-
skere sammen for i et historisk
perspektiv at undersø ge forhol-
det mellem fagforeninger, lø n-
modtagere og formidlere af kort-
tidsarbejde. Konferencen vil li-
geledes undersø ge, hvordan
korttidsarbejde har på virket ar-
bejderes mulighed for indflydel-
se. Ved at tage fat på  disse em-
ner vil konferencen give en de-
bat, der har fyldt meget for fag-
foreningerne, en historisk dybde.
Det er nemlig ikke nogen ny de-
bat. Forskellige typer af hyret ar-
bejdskraft har, siden opbyggel-
sen af de fø rste fagforeninger,
væ ret et forhold, der udfordrede
kravet om jobsikkerhed. Det glo-
baliserede arbejdsmarked har,
som fø lge af den globale kon-
kurrence, i de seneste å rtier
væ ret præ get af buzzwords som
fleksibilitet og effektivt. Virk-
somheder i landene omkring
Nordatlanten har reduceret deres
faste arbejdsstyrke, og bureauer,
der organiserer midlertidige
medarbejdere, er blevet en vigtig
leverandø r af arbejdskraft. Det
har væ ret en udfordring for,
hvordan arbejdsmarkedet er ble-
vet organiseret. 

På  konferencen efterspø rges
papers, der beskæ ftiger sig med:

· Lokale, nationale og internatio-
nale fagforeningers strategi i for-
hold til midlertidig arbejdskraft
og udlejningsbureauer
· Lokale, nationale og internatio-
nale regler, love og aftaler med
henblik på  midlertidigt arbejde
· Organisation af medarbejdere
ved udlejningsbureauer. 
· Udlejningsbureauer som glo-
balt fæ nomen. 
Abstract bø r ikke overstige 400
ord og indsendes senest i decem-
ber 2011. 
Konferencesproget er engelsk 
Yderligere information: 

Silke Neunsinger: silke.neuns-

inger@arbark.se

Afholdte 
konferencer 

Dansk-russisk 
konference i Odense

Den 16.-17. september 2011
afholdtes konferencen Ko-

mintern og de dansk-sovjetiske

relationer på  Syddansk Univer-
sitet, arrangeret af Center for
Koldkrigsstudier ved SDU, Ar-
bejdermuseet og ABA (ABM).
Dagene bø d på  spæ ndende op-
læ g, der alle hver isæ r bidrog til
forstå elsen af emnet for konfe-
rencen og til de dertilhø rende,
kildemæ ssige udfordringer.

Sæ rligt konferencens dansk-
russiske karakter gav noget ek-
stra. For de fleste er det ikke
hverdagskost at få  fø rstehå nd-
skendskab til den aktuelle russi-
ske historieforskning og arkivsi-
tuation og vice versa for de rus-
siske deltagere. Den sproglige
barriere mellem dansk og russisk
er jo desvæ rre betragtelig, men
med hjæ lp fra professionel si-
multantolkning blev den ned-
brudt under konferencen.
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Konferencen blev å bnet af
SDU’s rektor Jens Oddershede,
ABM’s direktø r Louise Karl-
skov Skyggebjerg og vicedirek-
tø r Mikhail Prozumenchikov fra
Det Russiske Statsarkiv for Sam-
tidshistorie (RGANI). Alle frem-
hæ vede det prisvæ rdige i det
dansk-russiske samarbejde for
forskningen i kommunismens hi-
storie og satte deres lid til, at
konferencen kun var starten på
et frugtbart samarbejde mellem
de involverede institutioner. 

Thomas Wegener Friis fra
Center for Koldkrigsstudier for-
talte derefter om det bagvedlig-
gende projekt, som konferencen
indgå r i, nemlig et forsknings-
og arkivprojekt omkring de dan-
ske personsager i Kominternar-
kivet i Det Russiske Statsarkiv
for Socio-Polistisk Historie
(RGASPI). Projektet inkluderer
udover konferencen en russisk-
dansk kildeudgivelse og en over-
fø relse af kopier af personsager-
ne til ABM. Projektet ligger sig i
kø lvandet af ø strigske erfarin-
ger, som Peter Ruggenthaler fra
Ludwig Boltzmann-Institut fü r
Kriegsfolgen-Forschung i Graz
derefter fortalte om, bl.a. det net-
op afsluttede ø strigsk-russiske
forsknings- og arkivprojekt om
Der Wiener Gipfel 1961: Kenne-

dy – Chrušcev. 
Som afslutning på  å bnings-

sessionen blev der underskrevet
en samarbejdsaftale mellem
SDU og RGANI, ligesom der
også  med projektet er indgå et
aftaler med RGASPI og Viden-
skabernes Akademi i Rusland.

Konferencens fø rste faglige
session var om Komintern, hvor
Niels Erik Rosenfeldt sporede os
ind på  emnet med resultaterne
fra sin doktorafhandling om Ko-
minterns hemmelige apparat. Fra
dette indblik i en næ sten utrolig
konspirativ verden skiftede fo-

kus til spø rgsmå let om konti-
nuitet kontra brud i forbindelse
med oplø sningen af Komintern i
1943. Her betonede bå de Nata-
lia S. Lebedeva fra Videnskaber-
nes Akademi og Mette Skak fra
Aarhus Universitet kontinuiteten
i henholdsvis arbejdsopgaverne,
der overgik til SUKP, og kadre-
sammensæ tningen i den kom-
munistiske verdensbevæ gelse
fø r og efter oplø sningen. Samti-
dig skete der flere æ ndringer i
forholdet mellem Moskva og de
nationale, kommunistiske parti-
er, hvilket Nataliya Egorova li-
geledes fra Videnskabernes Aka-
demi kom ind på  i sin gennem-
gang af om-stæ ndighederne om-
kring oprettelsen af Kominform i
1947.

Andendagen startede med en
session om arkiver og litteratur
vedr. kommunismens historie.
Mikhail Prozumenchikov fra
RGANI og Svetlana Rosental fra
RGASPI gav fine introduktioner
til russiske kilder til dansk kom-
munisme og dansk-russiske for-
bindelser i deres respektive arki-
ver i Moskva. Isæ r omtalen af
de danske personsager havde
selvfø lgelige sæ rlig interesse i
denne sammenhæ ng. Thomas
Wegener Friis gennemgik de
danske arkiver og den vigtigste
litteratur om dansk kommunis-
me, mens Olga Pavlenko fra Det
Russiske Stats-universitet for
Humaniora (RGGU) gav et
spæ ndende indblik i den russi-
ske, historiske behandling af de
dansk-sovjetiske relationer i
mellemkrigstiden. 

Anden session om biografier
over danske kommunister samle-
de for det fø rste op på  erfarin-
gerne fra slutningen af 1980’er-
ne og fø rste halvdel af 1990’er-
ne, hvor den fø rste oplæ gshol-
der, Kurt Jacobsen, var den
fø rste dansker i Kominternarki-

vet. For det andet bestod sessio-
nen af repræ sentanter for den
nye generation af kommunist-
biografer, Morten Mø ller fra
Det Kongelige Bibliotek og
Chris Holmsted Larsen fra
ABM, der henholdsvis fortalte
om Bø rge Houmann og om ar-
bejdet med Otto Sand biografi-
en.

Samlet set viste konference, at
kommunismens historie er et le-
vende forskningsfelt med for-
holdsvis gode betingelser. For-
skerne er der, kilderne er der,
den offentlige interesse er der og
i dette her tilfæ lde har finansie-
ringen takket væ ret en bevilling
fra Carlsbergfondet heldigvis og-
så  væ ret her. 

Nordic Cold War 
Cultures; Ideologies,
Exchanges, 
Representations
Symposium i Reykjavik 
d. 23.-24. september
2011

Siden murens fald og den kol-
de krigs ophø r er interessen

for kulturelle og ideologiske
spø rgsmå l næ rmest eksplode-
ret, hvilket har ledt til en langt
bredere forstå else af den kolde
krigs mekanismer og nye ind-
gangsvinkler i koldkrigsforsk-
ningen.   I september afholdtes
et symposium om disse spø rgs-
må l i en nordisk kontekst. Nor-
ske, finske, svenske, danske og
islandske forskere mø dtes for at
udveksle forskningsresultater og
synspunkter, og emnerne
spæ ndte vidt: fra islandsk kom-
munisme over amerikansk prop-
aganda,  civilforsvar, tekniske
landvindinger, til repræ sentatio-
nen af fortiden og kulturelt di-
plomati. Trods spæ ndvidden var
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det muligt at anlæ gge kompara-
tive vinkler på  flere af de frem-
lagte resultater. Eftersom kultur
er en bred stø r-relse, giver den
mulighed for inddragelse af flere
discipliner end den traditionelt
politisk/ø konomisk/militæ re i
koldkrigsforskningen.

Diskussionerne lagde op til et
udvidet syn på  den kolde krig;
ikke blot tvæ rfagligt men også
i tid. Trods sin nemt afgræ nsede
tidsperiode (1945-1991) træ kker
de kulturelle studier ofte trå de
bå de fremad og bagud i tiden
og giver mulighed for i hø jere
grad at få  ø je på  kontinuiteten
i de (i dette tilfæ lde) nordiske
landes kulturelle traditioner, og
hvordan disse overlevede (og-
så ) en kold krig.

Sidst, men ikke mindst, afslut-
tedes symposiet med en diskus-
sion af nutidens politiske frem-
stilling af den kolde krig og an-
vendelse af den i den nutidige
politiske debat, og de forestillin-
ger vi har om fortiden. 

Symposiet var arrangeret af
NORCENCOWAR (the Nordic
and North/Central European
Network of Cold War Research-
ers), EDDA – Center of Excel-
lence og Historisk Institut ved
Islands Universitet.

Intelligence in 
Central Europe

Den 3. november afholdt
Ludwig Boltzmann Institut

fü r Kriegsfolgenforschung i
samarbejde med det ø strigske
og det danske kulturinstitut i
Budapest konferencen “Intelli-
gence Services in Central Euro-
pe during the Cold War”. Konfe-
rencen samlede forskere fra Øst-
rig, Ungarn, Tjekkiet, Italien og
Rumæ -nien for at diskutere ef-

terretningstjenesternes rolle i re-
gionen. Konferencen fokuserede
sæ rligt på  perioden fra Anden
Verdenskrigs afslutning frem til
midten af 1950’erne. Frem til
Østrigs Staatsvertrag i 1955 og
opstanden i Ungarn 1956 sydede
og boblede kerneområ derne i
det gamle Habsburgske monarki
med spioner fra det meste af ver-
den. I konferencens to indleden-
de foredrag blev perspektiverne
af efterretningsforskningen i Øst-
og Centraleuropa imidlertid
trukket helt frem til i dag. For-
cen ved forskningen i disse lan-
de er naturligvis, at adgangen til
arkivmateriale er ulig bedre, end
den er i Vesteuropa. Fø lgelig er
det muligt at undersø ge efterret-
ningstjenesternes virkelighed fra
det daglige og operativt banale
frem til de ø verste politiske be-
slutningstagere. 

Konferencen var foruden to
indledende key notes af Siegfri-
ed Beer og Thomas Wegener
Friis opdelt i tre paneler: 
· Spionage i Ungarn og Østrig.
Oplæ g af: Erwin Schmidl, Mag-
dolna Barath, Laslo Ritter, Bar-
bara Strelzl-Marx
· Centraleuropæ iske hemmelige
tjenester. Oplæ g af: Philipp
Lesiak, Katerina Lozoviukova,
Stefano Bottoni
· Rekruttering og industrispiona-
ge. Oplæ g af: Harald Knoll, Di-
eter Bacher, Walter M Iber, Peter
Ruggenthaler 

I det fø rste panel blev det
utrolig tydeligt, hvilken efterret-
ningsmæ ssig smeltedigel Østrig
var i perioden 1945-1955. Lan-
det var delt mellem sejrsmagter-
ne, der med i bagagen medbragte
deres hemmelige tjenester. For
amerikanerne og briterne var det
en mulighed for at få  et næ r-
mere indtryk af deres tidligere
allierede Sovjetunionen, der nu
var den primæ re modstander un-

der den Kolde Krig. Problemet
for de vestlige tjenester var blot,
at de langt hen ad vejen ankom
uforberedte og derfor faldt i
hæ nderne på  personer, der i
hø j grad havde deres egen agen-
da. Det kunne delvist væ re en
politisk, men dog oftest snarere
en ø konomisk. Det udtrykte sig
ved, at de bø d sig til hos så
mange efterretningstjenester som
overhovedet mulig. Som Erwin
Schmidl udtrykte det, så  tilbø d
amerikanerne mange penge, og
ø strigerne var kun ivrige for at
tage imod dem. Lazlo Ritter gav
flere eksempler på  så danne
personer og grupper med dubiø s
karakter, som eksempelvis den
tidligere SD-mand Wilhelm
Hö ttl, der arbejdede for mindst
amerikanerne, briterne, Organi-
sation Gehlen, franskmæ ndene
og Sovjetunionen. Et andet var
den “Ungarske Veteranorganisa-
tion”, der var et netvæ rk, der al-
lerede var opbygget i slutningen
af Anden Verdenskrig med hen-
blik på  stay-behind. Det kunne
derfor hurtigt aktiveres, men vi-
ste sig i sidste ende at væ re
då rligere end hå bet. Det kom
tydeligt til udtryk i en tvæ rinsti-
tutionel undersø gelse af det ef-
terretningsmæ ssige udbytte af
operationen, under hvilken re-
præ sentanten for US Air Force
skulle have udbrudt: “who is
paying for this shit?”. Selvom
spionage kunne væ re en vej til
hurtige penge, var det også  en
branche med meget stor er-
hvervsrisiko. Det kom tydeligt
frem i Barbara Strelzl-Marx’ op-
læ g “Shot dead in Moscow”, der
beskæ ftigede sig med de ø stri-
gere og ungarer, der blev dø mt
for spionage af de sovjetiske mi-
litæ rmyndigheder i Østrig i peri-
ode 1950-53 og efterfø lgende
henrettet i Moskva. Det drejede
sig oftest om så kaldte “små
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fisk”, eksempelvis jernbanear-
bejdere, der medvirkede ved op-
klaringen af ‘order of battle’. 

Det andet panel præ senterede
fø rst og fremmest de forelø bige
resultater af projektet “The role
of the Czechoslovak Intelligence
Services in Austria 1945-1989”,
der gennemfø res af Boltzmann
instituttets afdeling i Raabs/
Thaya på  græ nsen mellem
Tjekkiet og Østrig. Projektet ud-
nytter som et af de fø rste af sin
art i Vesteuropa de meget libera-
le regler i de tjekkiske efterret-
ningsarkiver fra den Kolde Krig.
Og der er meget at undersø ge,
eftersom alene den tjekkiske
statssikkerhed havde 12.000 ø st-
rigere registreret af den ene eller
anden grund. Dertil kom andre
efterretningsorganer under mili-
tæ ret og under græ nsetropper-
ne. 

Stefano Bottonis forskning i
ungarske og rumæ nske arkiver
var læ ngere fremme, og han
kunne derfor fremlæ gge interes-
sante resultater om forholdet
mellem den Socialistiske Repub-
lik Rumæ nien og Folkerepub-
likken Ungarn. På  grund af de
etniske spæ ndinger i det nord-
vestlige hjø rne af Rumæ nien
var der tale om et betæ ndt for-
hold, der ikke blev bedre af Ni-
colaj Ceausescus udenrigspoliti-
ske enegang i Warszawapagten.
Efter opstanden i Prag i 1968 op-
rettedes dette å r i Bukarest en
sæ rlig efterretningsafdeling (af-
deling 0110), der skulle operere
mod Rumæ niens egne War-
szawapagt-allierede, i sæ rdeles-
hed Sovjetunionen og Ungarn.
Afdelingen lancerede i 1970’er-
ne efterretningsoperationer i Un-
garn, der på  sin side af alliance-
hensyn holdt sig tilbage. Dette
var ikke populæ rt i befolknin-
gen, hvor kommunisternes tilba-
geholdenhed over for nabolande-

ne i nationalitets-spø rgsmå let
blev tolket som “unational” og
derfor var med til yderligere at
delegitimere det kommunistiske
regime. 

Konferencens sidste panel var
hovedsageligt fokuseret på
Sovjetunionen og lukrerede på
de ø strigske forskeres store
know-how på  dette områ de.
Peter Ruggenthaler fremhæ vede
i sit oplæ g, at efterretningsforsk-
ning i Rusland er vanskelig, for-
di vigtige samlinger fra KGB og
GRU er lukkede. Alligevel er det
langt fra umuligt. Han tog her
udgangspunkt i GRU-officeren
Vitalij Nikolskijs erindringer og
efterretningstjenesternes samspil
med de politiske beslutningsta-
gere. Walter M. Iber betragtede
industrispionagen næ rmere og
gav endnu et eksempel på  den
Kolde Krigs ofre: Hermine Rot-
ter arbejdede i det sovjetiske sel-
skab, der stod for olieproduktio-
nen i Østrig, men arbejdede sam-
tidigt for amerikanerne og blev
afslø ret deri. Hun blev 24 å r
gammel. Harald Knoll berettede
om atomspionen “Eric” eller En-
gelbert Broda, som han hed ved
borgerligt navn. 

Samlet set gav konferencen et
godt overblik over sæ rligt den
ø strigske efterretningsforskning,
der med udgangspunkt i god for-
stå else for Østeuropa, er velfun-
deret, sæ rligt i forskningsmiljø -
erne i Graz. Desuden var der en
livlig debat mellem forskerne fra
de deltagende lande. Konferen-
cen er den tredje i ræ kken af Øst-
rig-Ungarske samarbejdskonfe-
rencer, der næ ste å r gentages
med et nyt samtidshistorisk te-
ma. 

Stasi i Norden og 
Gotland-manifestet

Den 26. og 27. september
mø dtes forskere fra hele

Norden til konferencen “Stasi i
Norden” i Visby i Sverige. Den
var arrangeret i fæ llesskab af
Hö gskolan på  Gotland, Sö der-
tö rn Hö gskola og Center for
Koldkrigsstudier på  Syddansk
Universitet. Konference havde
som sigte at tage pulsen på  Sta-
si-forskningen i de seneste å r i
Skandinavien. Baggrunden for
konferencen var ikke mindst, at
Birgitta Almgreens nye bog “In-
te bara spioner” netop var ud-
kommet. Bogens helt sæ rlige til-
blivelse, hvor Birgitta Almgreen
må tte gå  rettens vej – i flere
instanser – for at få  adgang det
svenske så kaldte “Rosenholz”-
materiale, gav rig anledning til at
diskutere kildesituationen inden
for denne del af den nordiske ef-
terretningsforskning. Spø rgs-
må let om kilder og arkiver kom
derfor meget naturligt til at stå  i
centrum for mange diskussioner
på  konference, og endte ikke
mindst med det “Gotlandsmani-
fest”, der blev vedtaget ved kon-
ferencens afslutning. 

Et lille halvt hundrede konfe-
rencedeltagere havde fundet vej
til Øen midt i Østersø en, der ale-
ne, qua sin beliggenhed, har en
spæ ndende efterretningshistorie
bå de fø r og under den Kolde
Krig. På  konferencens fø rste
dag blev deltagerne præ senteret
for overblik over henholdsvis
Norge, Sverige, Finland og Dan-
mark. Dette skete ved henholds-
vis Helmut Mü ller-Enbergs, der
aktuelt er gæ steforsker ved
Hö g-skolan på  Gotland, Birgit-
ta Alm-green fra Sö dertö rns
Hö gskola, Kimmo Elo fra Uni-
versitetet i Turku, og Thomas
Wegener Friis fra Syddansk Uni-
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versitet. I en nordisk sammenlig-
ning er forskningen i Danmark
endnu læ ngst fremskreden,
mens den i Norge ikke har flyttet
sig væ sentligt de seneste ti å r. I
Sverige er emnet, der indtil for
få  å r siden ikke nø d nogen
næ vnevæ rdig interesse, blusset
voldsom op siden Birgitta
Almgreens nye bog. Almgreens
bog ser næ rmere på  de godt
halvtreds sager, som svensk
SÄPO har undersø gt. Dette sker
i anonymiseret form, men med
beskrivelse af de enkelte sags-
forlø b. Det var så ledes også
afslutningen af dette forsknings-
projekt, Almgreen præ senterede
ved konferencen. Kimmo Elo vi-
ste resultaterne af et igang-
væ rende forskningsprojekt, der
med en statsvidenskabelig bag-
grund sø ger at kvantificere og
opstille modeller, ikke blot på
de finske agentsager, men for
hele Norden. Dette er sket på
baggrund af data fra de så kaldte
SIRA-databaser. Elo diskuterede
desuden indgå ende så vel
SIRA samt “Rosenholz” som kil-
der. 

Konferencens anden dag rum-
mede præ sentationer fra en
ræ kke svenske journalister og
historikere. Det drejede sig om
Svante Winquist fra Forenigen
Sverige Ögon och Öra, journali-
sten Lena Breitner, og Bjö rn Ce-
derberg, der i 2007 udgav bogen
“Kamrat Spion”, hvor svensk
“Rosenholz” for fø rste gang
blev omtalt. Cederberg kunne
blandt andet præ senterer en for-
tegnelse over registrerede sven-
skere hos Ministeriet for Stats-
sikkerhed med statistik over
hvilke enheder, det drejede sig
om og over å rsagerne. Lena
Breitner fokuserede sæ rligt på
sagen IM “Taucher”, der endnu
har interessante uafklarede mo-
menter. Præ sentationerne de-

monstrerede den interesse i at
forske i den hedengangne ø stty-
ske efterretningstjeneste, der er
opstå et i Sverige i de seneste
å r. 

Konferencen afsluttedes med
en omfattende debat om det nor-
diske “Rosenholz”, der hidtil har
væ ret tilgæ ngeligt i Danmark
og Sverige, men udelukkende
på  sæ rlige og privilegerede vil-
kå r. Denne debat havde en helt
sæ r-lig baggrund, idet forskere
var blevet opmæ rksomme på  et
hidtil ukendt å benhedsinitiativ i
2000. Dengang for 11 å r siden
havde den tyske efterretningsko-
ordinator Ernst Uhrlau givet de
nordiske ambassadø rer fø lgen-
de forslag: “De ’Rosenholz’-do-
kumenter der befinder sig i USA
og som giver henvisning til dan-
ske, finske, norske og svenske
borgere, bø r overgives til Stasi-
arkivet”. De enkelte lande over-
vejede forslaget. Så  vidt det pt.
er muligt at fastslå , gik Dan-
mark og Sverige ud fra, at “Ro-
senholz”-dokumenterne allerede
befandt sig i Tyskland. Det fin-
ske sikkerhedspoliti meddelte
det finske udenrigsministerium,
at det ikke så  grundlæ ggende
hindringer for overdragelsen af
information om finner i “Rosen-
holz” til Stasi-arkivet. Departe-
mentschefen i det finske uden-
rigsministerium Jukka Valtasaari
meddelte den 4. juli 2000 til sin
regering: “Sverige, Norge og
Danmark er parate til at stø tte
overdragelsen af materialet til
Tyskland. Norge og Sverige har
allerede svaret positivt”. På
denne baggrund fandt forskerne
på  konference, at det var tid til,
at handling fulgte ord. Derfor
vedtog de fire repræ sentanter fra
henholdsvis Danmark, Finland,
Sverige og Tyskland, der havde
talt på  konferencens fø rste dag,
“Gotlandsmanifestet”: 

”Den ø sttyske statssikkerheds
efterretningsaktivitet mod de
nordiske lande er i dag fortid.
Det er samtidshistorie og en vig-
tig del af international politik. I
de forlø bne 20 å r har den for-
trinsvis væ ret genstand for un-
dersø gende journalistik. Histori-
kerne og statsvidenskabsforsker-
nes interesse er langsomt og sik-
kert vokset. Forskningen om den
ø sttyske efterretningsvirksom-
hed bø r dog væ re en integreret
del af vores europæ iske historie.
Det er imidlertid endnu ikke til-
fæ ldet. En å rsag er, at afgø ren-
de dokumenter fra den ø sttyske
statssikkerhed endnu ikke er al-
ment tilgæ ngelige for forsknin-
gen. Det drejer sig om “Rozen-
holz”-dokumenterne om nordi-
ske statsborgere. “Rosenholz”-
dokumenterne om Danmark,
Finland, Island, Norge og Sveri-
ge befinder sig i CIA’s arkiv i
USA. Med det forslag tager vi
trå den op fra den tidligere med-
arbejder i Forbundskanslerkon-
toret Ernst Uhrlau, der i dag er
præ sident for Bundesnachricht-
endienst. Allerede i februar 2000
foreslog han de nordiske ambas-
sadø rer at dokumenterne blev
overgivet til Stasiarkivet. Et for-
slag som ingen af de Nordiske
lande protesterede imod, men
som alligevel aldrig blev gen-
nemfø rt. Vi opfordrer de nordi-
ske regeringer til at stille “Ro-
senholz”-dokumenterne til
rå dighed for Stasiarkivet, som
har ansvaret for den historiske
bearbejdning og beskyttelse af
personfø lsomme oplysninger fra
DDR’s historie. Tiden er inde til,
at historiske dokumenter om den
ø sttyske efterretningsvirksom-
hed i Norden overlades til den
historiske forskning.
Visby 27. september 2011
Birgitta Almgreen (Sverige)
Thomas Wegener Friis (Dan-
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mark)
Kimmo Elo (Finland)
Helmut Mü ller-Enbergs (Tysk-
land)
Reaktioner på manifestet kan

findes på: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/In-

stitutter_centre/C_koldkrig/Pres-

serum/Gotland-manifestet 

Nyt fra ABA

Lydoptagelser af DKP’s
centralkomitemøder

Sø ndag den 3. marts 1963 tog
Danmarks Kommunistiske

Partis centralkomite en historisk
beslutning, som vi i dag kan væ -
re glade for. De besluttede nem-
lig, at centralkomiteens mø der
fremover skulle optages på
bå nd.

Det var ingen nem beslutning
for centralkomiteens medlem-
mer, og der var bestemt heller
ikke enighed om det. Flere ud-
trykte skepsis overfor tiltaget og
spurgte ind til, hvad der skulle
ske med det spolebå nd, som op-
tagelsen blev optaget på .

Kaj Hansen fra Odense, det
senere folketingsmedlem, for-
mulerede det så dan her:

“Jeg vil i hvert fald gerne vide,
hvor læ nge man skal opbevare
det bå nd. For hvis det overho-
vedet skal bruges, så  må  det
væ re på  den betingelse, at det
slettes ligeså  snart det er skre-
vet af. Vi skulle jo nø dig kom-
me ud for, at et bå nd bliver
spillet i Aktuelt Kvarter [DR’s
nyhedsprogram] eller refereres
andet sted.”

Selvom afskrift og efterfø lgende
sletning indgik i forslaget, blev
det kun vedtaget med et lille
flertal med 9 for og 5 imod. At

optage et mø de stred for flere
medlemmer med, hvad de synes
var klogt at gø re i forhold til en
omverden, der var grund-
læ ggende fjendtligstillet og med
glæ de ville udnytte et indblik i
de interne diskussioner i det
kommunistiske parti.

Optagelsen fra mø det den 3.
marts 1963 blev formentlig slet-
tet. I hvert fald har vi nu kun en
afskrift af lydoptagelsen. Til
gengæ ld er bå ndene gemt fra
slutningen af 1964 og helt frem
til 1991. Det lader altså  til, at
partiet allerede to å r efter opgav
at lave afskrifter efter alle mø -
der og i stedet valgte at gemme
bå ndene.

Hovedparten af bå ndene blev
afleveret til ABA i forbindelse
afleveringen af partiarkivet til
ABA i 1989-1990 og har siden
ligget stort set ubenyttede hen.
Ét spolebå nd, der har væ ret
forseglet og opbevaret hos parti-
sekretæ r Poul Emanuel, er sene-
re kommet til ABA fra Tage Re-
vsgaard Andersen i 2009. Det
var optagelsen af centralkomite-
mø det 10.-11. januar 1970, hvor
Hanne Reintoft efter en heftig
diskussion blev godkendt som
nyt medlem af partiet. Denne op-
tagelse er bl.a. blevet benyttet i
artiklen “Partiets grå  eminence?
Ib Nø rlund og de interne magt-
kampe i DKP i 1970’erne” i Ar-
bejdermuseet & ABA’s Årbog
2009 (2010).

Arne Hardis har ligeledes har
haft adgang til optagelserne. I
“Idealisten. En biografi om Hans
Scherfig” (2008) bruger han kil-
den til at afdæ kke Scherfigs hel-
hjertede stø tte til eksklusionen
af sin tidligere, næ re ven Carl
Madsen i maj 1975.

Der er gemmer sig sikkert
mange andre gode historier i dis-
se unikke optagelser – historier,
der formentlig kan væ re med til

at nuancerer vores forstå else af
det danske kommunistparti. For
her kan man få  et indblik i de
interne diskussioner, der sjæ l-
dent blev luftet udad til, ligesom
det også  vil væ re muligt at un-
dersø ge, om der blev sagt noget
andet internt end offentligt.

I fø rste omgang har vi få et
digitaliseret og tilgæ ngeliggjort
195 spole- og kassettebå ndsop-
tagelser fra perioden 1964 til
1979. I form af 455 filer er der
så ledes nu adgang til omkring
600 timers centralkomitemø der.
Plus et par enkelte andre mø der
og konference, der har væ ret på
de samme bå nd. Optagelses-
ræ kken af centralkomitemø der-
ne er ikke komplet. Enkelte mø -
der enten mangler eller er kun
dæ kket delvist.

Lydfilerne er tilknyttet de rele-
vante poster i den elektroniske
registrant over DKP’s arkiv i
ABA’s bibliotek- og arkivsy-
stem. Materialet er klausuleret til
forskningsbrug som resten af
DKP’s arkiv og kan, nå r tilla-
delse foreligger, kun benyttes
på  ABA’s læ sesal.

Udstilling

En ny og anderledes
oplevelse af historien
om arbejderbevægel-
sens begyndelse

1870’ernes dramatiske kamp
for bedre leve- og arbejdsvil-

kå r kan nu opleves på  Arbej-
dermuseet i den nye installation
“En bygning vi rejser. En for-
tæ lling om arbejderbevæ gel-
sens fø dsel”. 

D. 5. maj 1872 blev Kø ben-
havns Fæ lled omdannet til en
slagmark. Politiet blev sat ind
mod danskere arbejdere, der de-
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monstrerede, mod “kapitalens”
magt, arbejdsdage på  op til 14
timer og då rlige levevilkå r i de
mø rke baggå rde. Historien om
begivenhederne op til og efter
Slaget på  Fæ lleden kan nu op-
leves på  Arbejdermuseet.

Helt oppe under taget – på
loftet over den smukke gamle
festsal – kan man nu se og hø re
en lys- og lydfortæ lling om ti-
den fra arbejderbevæ gelsens
spæ de begyndelse, hvor stikkeri
og overgreb fra politiet var dag-
ligdag, over Slaget på  Fæ lleden
i 1872 og frem til bygningen af
forsamlingsbygningen i 1879.
Her kan de besø gende mø de so-
cialisten Louis Pio og hans in-
dæ dte modstander politimester
Crone, som med alle midler
sø gte at bekæ mpe socialismens
fremmarch. Man kan hø re stik-
keren, der hviskende beretter om
sine observationer i dansesalon
Phø nix, og man kan stå  på

Fæ lledens græ s og fornemme
de voldsomme kampe omkring
sig. 

Fortæ llingen er udarbejdet i
samarbejde med Dokumentaria-
tet, der har skabt et dramatisk
lydunivers understø ttet af lys-
og videoinstallationer. Der er ta-
le om en helt ny formidlings-
form, hvor sanseligheden er i
centrum, og hvor det digitale
univers smelter perfekt sammen
med den historiske bygning.
Tanken med installationen har
væ ret at fortæ lle den dramati-
ske historie om arbejderbe-
væ gelsens begyndelse på  en
stemningsfuld og original må -
de.

Installationen “En bygning vi
rejser” vises alle dage kl. 14 for
museets gæ ster – dog ikke, nå r
der er arrangementer i festsalen.
Der er max. plads til 30 personer
pr. fremvisning.
Spørgsmål om ændringer i den

daglige fremvisning kan rettes til

telefon 33 93 25 72

Bestilling af private fremvisnin-

ger kan ske ved henvendelse til

Arbejdermuseets besøgsbestil-

ling mandag-torsdag mellem kl.

13-15.45 på telefon 33 48 03 30.

Under eget tag. 
Arbejdernes første 
forsamlingsbygning
1879-1983

I en helt ny interaktiv filmin-
stallation på  Arbejdermuseet

kan du opleve historien om ar-
bejdernes fø rste forsamlings-
bygning i Danmark. 

Via touchborde kan du gå  på
opdagelse i de 18 korte film, der
fortæ ller historien om forsam-
lingsbygningens opfø relse i
1879 og de mange aktiviteter,
der er foregå et her siden da.
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Den tidlige arbejderbevægelses historie formidles på en ny måde på loftet over festsalen i Arbejdermuseet.



Publikum kan ved at lege med
filmsekvenserne få  historier om
festsalen, og de utallige faglige
mø der, jubilæ er, juletræ sfester,
begravelser og baller, som er

holdt her. Men man kan også
få  et indblik i hele det politiske
hus, hvor fagforeningskontorer
og mø delokaler har udgjort ker-
nen i arbejderbevæ gelsens akti-

viteter gennem mere end 100
å r. 

Installationen er udviklet i
samarbejde med den prisvinden-
de designgruppe Oncotype.
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